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7 – 8 | Stojanové 
ventilátory
• Se silným vzduchovým proudem 

a výkonným 3stupňovým ventilátorem 
pro dokonalé chlazení při průmyslovém 
použití nebo pro velké prostory

• Vertikální sklon v úhlu cca 160° pro 
nastavení proudu vzduchu, přestavitelný 
a aretovatelný, ochrannou mřížku lze 
pro čištění sejmout 

• Vysoce výkonný motor s kvalitními 
kuličkovými ložisky a tepelnou ochranou 
proti přetížení podle EN 60335-2-
80 zajišťuje dlouhou životnost přístroje 
bez poruch

Průměr listu rotoru: 400 mm. 
Průměr ochranného koše: 450 mm. 
Počet stupňů otáček: 3 ks. Otáčky 
max.: 1305 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 5685 m³/h. Výkon: 110 W. Napájecí 
napětí: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah 
přestavování výšky: 1160 – 1460 mm. 
Pro průměr patky: 480 mm. Akustický 
tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Hladina 
akustického výkonu LWA, údaj o emisích 
hluku: 62.9 dB(A). Hmotnost: 10.76 kg. 
Barva pouzdra: chrom. Vlastnost: výškově 
přestavitelný. 

Dodávka v rozloženém stavu – snadná 
montáž.

7 |  Čís. 860 697 6F Kč 3.390,- 

8 | Minimální objednací množství: 3 ks. 
 Čís. 860 700 6F Kč 3.230,- 

1 – 2 | Stojanové 
ventilátory
• 3 rychlostní stupně lze nastavovat 

tlačítkovým spínačem, vypínatelná 
oscilace v 85° 

• Vertikální sklon ochranného koše lze 
plynule přestavovat, ochrannou mřížku 
lze pro čištění sejmout 

• Výkonný plastový lopatkový rotor 
a motor nevyžadující údržbu, 
s ochranou proti přehřátí, pro vysoký 
vzduchový výkon a trvalý provoz 

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr 
ochranného koše: 440 mm. Počet stupňů 
otáček: 3 ks. Otáčky max.: 1145 ot/
min. Objem vzduchu max.: 4180 m³/h. 
Výkon: 50 W. Napájecí napětí: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Rozsah přestavování 
výšky: 1125 – 1315 mm. Oscilace: 85 °. 
Pro průměr patky: 420 mm. Akustický 
tlak LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Hladina 
akustického výkonu LWA, údaj o emisích 
hluku: 56.0 dB(A). Hmotnost: 5.3 kg. 
Barva pouzdra: bílá. Vlastnost: výškově 
přestavitelný / výkyvný. 

Dodávka v rozloženém stavu – snadná 
montáž.

1 |  Čís. 970 365 6F Kč 1.090,- 

2 | Minimální objednací množství: 3 ks. 
 Čís. 970 366 6F Kč 990,- 

5 – 6 | Stojanové 
ventilátory 
s dálkovým 
ovládáním
• Obsluha přímo na přístroji nebo 

infračerveným dálkovým ovládáním
• 3 rychlostní stupně volitelné tlačítkovým 

spínačem
• Pouzdro a lopatkové kolo 

z úderuvzdorného plastu

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr 
ochranného koše: 440 mm. Počet stupňů 
otáček: 3 ks. Otáčky max.: 1145 ot/
min. Objem vzduchu max.: 4180 m³/h. 
Výkon: 50 W. Napájecí napětí: 220 – 240 V 
/ ~50 Hz. Rozsah přestavování 
výšky: 1140 – 1335 mm. Oscilace: 85 °. 
Pro průměr patky: 420 mm. Akustický 
tlak LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Hladina 
akustického výkonu LWA, údaj o emisích 
hluku: 55.3 dB(A). Hmotnost: 5.4 kg. Barva 
pouzdra: antracitová. Vybavení: dálkové 
ovládání. Vlastnost: výškově přestavitelný / 
výkyvný. 

Dodávka v rozloženém stavu – snadná 
montáž.

5 |  Čís. 970 367 6F Kč 1.290,- 

6 | Minimální objednací množství: 3 ks. 
 Čís. 970 368 6F Kč 1.190,- 

3 – 4 | Stojanové 
ventilátory
• V těžkém satinovaném kovovém 

provedení, 3 rychlostní stupně lze 
nastavovat pomocí otočného spínače, 
vypínatelná oscilace v 85°

• Vertikální sklon ochranného koše lze 
plynule přestavovat, ochrannou mřížku 
lze pro čištění sejmout

• Výkonný hliníkový lopatkový rotor 
a motory nevyžadující údržbu 
s ochranou proti přehřátí pro vysoký 
vzduchový výkon a trvalý provoz

Průměr listu rotoru: 400 mm. 
Průměr ochranného koše: 452 mm. 
Počet stupňů otáček: 3 ks. Otáčky 
max.: 1150 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 2500 m³/h. Výkon: 50 W. Napájecí 
napětí: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah 
přestavování výšky: 970 – 1300 mm. 
Oscilace: 85 °. Výška: 1300 mm. 
Šířka: 452 mm. Hloubka: 400 mm. 
Pro průměr patky: 400 mm. Akustický 
tlak LPA (–3 m): 41.9 dB(A). Hladina 
akustického výkonu LWA, údaj o emisích 
hluku: 61.6 dB(A). Hmotnost: 7.7 kg. 
Barva pouzdra: kartáčovaný chrom. 
Vlastnost: výškově přestavitelný / výkyvný. 

Dodávka v rozloženém stavu – snadná 
montáž.

3 |  Čís. 610 306 6F Kč 2.870,- 

4 | Minimální objednací množství: 3 ks. 
 Čís. 614 231 6F Kč 2.730,- 

9 – 12 | Podlahové ventilátory
• Se silným vzduchovým proudem pro 

průmyslové použití nebo velké prostory
• Pohodlná nosná rukojeť – lze použít 

i pro nástěnnou montáž
• Sklopný ochranný koš pro změnu směru 

vzduchu

Počet stupňů otáček: 3 ks. Napájecí 
napětí: 220 – 240 V / 50 Hz. Barva 
pouzdra: chrom. 

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr 
ochranného koše: 450 mm. Otáčky 
max.: 1305 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 5685 m³/h. Výkon: 0,110 kW. 
Akustický tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). 
Hladina akustického výkonu LWA, údaj 
o emisích hluku: 62.9 dB(A). 
Hmotnost: 6.26 kg. 

9 |  Čís. 977 760 6F Kč 1.880,- 

10 | Minimální objednací množství: 3 ks. 
 Čís. 863 823 6F Kč 1.790,- 

Průměr listu rotoru: 500 mm. Průměr 
ochranného koše: 550 mm. Otáčky 
max.: 1310 ot/min. Objem vzduchu 
max.: 7860 m³/h. Výkon: 0,120 kW. 
Akustický tlak LPA (–3 m): 46.8 dB(A). 
Hladina akustického výkonu LWA, údaj 
o emisích hluku: 69.1 dB(A). 
Hmotnost: 6.8 kg. 

11 |  Čís. 610 303 6F Kč 2.190,- 

12 | Minimální objednací množství: 3 ks. 
 Čís. 863 831 6F Kč 1.990,- 
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